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Hamarøy

22.4.12
Tømmernes
Døpt:
Aminda Bertine Rian Mathisen.
Foreldre: Ann-Britt Mathisen
og Svein Martin Arnesen Rian
Fadder:
Therese Hokkland Andreassen
Ragne Ryssing Bjørklund
Jostein Ryssing
Glenn-Martin Hanssen
Prest: Håvard Losvik

Døpt:
Nadine Kira Hilgeland
Foreldre: Katrin
og Hans Georg Hilgeland
Fadder:
Heidi S. Mathisen
Katrin Hilgelandn
Prest: Håvard Losvik

25.3.12 Hamarøy
Døpt: Haakon Rødsten-Steffensen.
Foreldre: Linda Steffensen og Johan Olav Rødsten
Fadder: Gunhild Solem Eidsvik
Bente Eilertsen
Kristine Louise Fagerland
Roy Grøttem
Jørgen Solem Steffensen.
Prest: Grete Jarlesdatter Vangstad

25.3.12 Hamarøy
Døpt: August Dypvik Krogh.
Foreldre: Bjørn Johan og Solveig Dypvik Krogh
Fadder: Dan Erling Trana
Eirik og Synnøve Bjørge Sundan
Kirsti Dypvik
Prest: Grete Jarlesdatter Vangstad
Medliturg: Sigrid Rasmussen



Nøkkelen !
Kirkevergen kom her om dagen til meg med en nøkkel. Det ser ut som en dørnøkkel. Ingen vet hvor den kom fra og hvilken dør den hører til. Den har ligget
her på kirkekontoret i årevis. Ingen har spurt etter den. Kirkevergen lurte på
om vi bare skulle kaste den. Jeg liker ikke å kaste ting. Jeg bad om å få beholde
nøkkelen. Nå ligger den her på bordet mitt. Jeg lurer på hvor den kom fra? Den
kan helt sikkert åpne en dør, men jeg aner ikke hvor den døra er. Vanligvis er det
motsatt. Jeg vet av døra, men mangler nøkkelen. Fordi jeg er litt distrê av meg,
hender det nesten daglig at jeg leter etter nøklene mine. De dukker opp, her eller
der, et sted jeg har vært.
Men en nøkkel til en dør jeg ikke vet hvor er? Hvordan leter man da?
I jobben min som kateket hender det ganske ofte at jeg får den følelsen, at jeg gir
folk nøkler de ikke vet hva de skal med, hvor de skal brukes.
Når jeg ber konﬁrmantene om å lære Fadervår og bibelord, spør de meg? Hvorfor
skal vi lære dette? Hvor og når får jeg bruk for dette? Det er nesten umulig å svare
på. Jeg vet bare at de er viktig, at det er bruk for dem, de er nøkler til livet.
Jeg lærte mange bibelfortellinger da jeg var barn. Jeg likte fortellingene, om
Daniel i Løvehulen, om Josef som ble solgt og kom til Egypt, og om Jesus som
gikk på vannet. Gjennom livet mitt dukker disse fortellingene opp, når jeg trenger
dem. Når motløsheten og fortvilelsen tar meg, og jeg føler jeg går under. Da ser
jeg plutselig for meg Peter som prøver å gå på vannet, som synker fordi han fester
blikket på bølgene i stedet for på Jesus. Peter roper til Jesus «Herre, berg meg!».
Jeg kjenner at Peters ord blir mine og hans redning blir min redning.
Jeg møter veggen og oppdager at veggen har en dør. Nøkkelen ﬁ kk jeg for lenge
siden.
Så min oppfordring er: ta vare på nøkkelen, så har du den, den dagen du trenger
den.
HSM
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Om
Altertavlen
og antependiet
i Hamarøy kirke
Eevahenna Aalto under montering

I 1990 fikk vil vår flotte altertavle.
Den er laget av den finske kunstneren Eevahenna Aalto. Den har
vært avbildet i flere magasiner,
lærebøker og også på et frimerke.
Vi får stadig positive kommentarer
om den og Hamarøy menighet har
blitt veldig glad i den. Så når det ble
snakk om å få et nytt antependie i
Hamarøy kirke, var ikke valget
vanskelig når det gjaldt kunstner.
Eevahenna Aalto ble både glad og
beæret da vi kontaktet henne for å
høre om hun ville lage det nye
antependiet. Hamarøy kirke er
«hennes kirke» sier hun fornøyd når
antependiet er på plass. Det er ikke
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alle kunstnere som får muligheten til
å være eneste kunstner i kirkerommet. Vi var også så utrolig
heldige at Jenny Marthinussen,
opprinnelig fra Sørvåg på Skutvik,
tok kontakt med oss og ønsket å gi
en gave til kirka. Når hun fikk høre
om antependiet bestemte hun seg
øyeblikkelig for at dette ville hun gi i
gave til Hamarøy kirke og menighet.
I tillegg har Eevahenna Aalto gitt
oss duken til prekestolen i gave. Vi
er veldig takknemlige både til Jenny
Martinussen og Eevahenna Aalto
Altertavlen og antependiet er fulle av
symbolikk. De er laget etter inspiraHamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012

sjon fra Lukas Evangelium 21.
kapittel vers 25-28. «Det skal vise
seg tegn i sol og måne og stjerner,
Og på jorden skal folkene bli grepet
av angst og fortvilelse. Når hav og
brenning bruser. Mennesker skal
forgå av redsel og gru. For det som
kommer over jorden
For himmelrommets krefter skal
rokkes.
DA SKAL DE SE MENNESKESØNNEN KOMME I SKYEN MED
STOR MAKT OG HERLIGHET,
MEN NÅR DETTE BEGYNNER Å
SKJE, DA RETT DERE OPP OG
LØFT HODET FOR DA ER DERES
FORLØSNING NÆR.»

Alteret er symbol både for graven og
oppstandelsen, dødens forandring til
liv og alterduken er jesu likklede
De tre trinnene opp til alteret symboliserer treenigheten.
Antependiet viser den himmelske
troens herlighet.
I vårt nye antependium finner vi
symbolet for båten, øyet og sammen
med altertavlens midtparti danner
linjene formen av et timeglass.
Bokstavene i midten betyr

«Jesus Kristus vinner»

Symbolene:
Faderen: Guds øye i formen rundt
korset. Øyet går gjennom alle tre
panelene.
Sønnen: Korset i midten
Hellig ånd: Vingeformer i ild på
venstre panel.
Treenighet: Trekanten i midten
De fire elementene: jord, luft, ild og
vann.
Naturelementer:
- Kornåker i ungt modent stadium.
- Skog og fjell landskap.
- Sjøen.
- Himmel, sol og lyset.
Symbolikken i alteret og antependiet.
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012
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SMÅTT
OM
STORT
Dagfinn JaKobSen går av med
pensjon i sommer. Da har han jobbet
som kirketjener og graver i Hamarøy
kirke i 36 år.
Dagfinn har hatt mange arbeidsoppgaver i kirka og på kirkegårdene. Han
er en svært kunnskapsrik, etterrettelig
og lojal arbeidstaker og kollega.
Hamarøy kirkelig fellesråd er veldig
stolt over innsatsen hans opp gjennom alle år. Han har vært med på å gi
kirkegårdene og kirka et godt omdømme med den verdighet han alltid
har fremstått med overfor publikum
og pårørende. Vi kommer til å savne
han, og jeg vet at jeg har alle sammen i
menighetsråd, fellesråd og hele staben
i kirka med meg når jeg takker for 36
gode år.
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faSTeaKSJon 2012
Årets fasteaksjon gikk av stabelen 22.
mars. 33 personer var ute og samlet
inn penger i Hamarøy og Sagfjord.
Totalt fikk vi inn kr 27 097,- av dette
var 3 596,50 offer som ble samlet inn
under 2 gudstjenester i april.
Dette er 4 810 kr mer enn i fjor!
Pengene går til Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdigere verden.
For mer detaljert informasjon om hva
pengene går til, og hvordan de fordeles
kan dere se på www.kirkensnødhjelp.
no.
Vi takker alle hjerteligst både for
innsats og gaver!
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TRYggHeTSaLaRMeR
Hjemmetjenesten i Hamarøy trenger
flere som kan være alarmkontaktperson. En nabo, en venn, en bekjent.
Eller deg? De har flere trygghetsalarmer som tildeles til syke og eldre
som bor i egen bolig, men som føler
seg litt utrygg. Alarmen medvirker til
at syke og eldre kan bo lengre hjemme.
Mange har stor nytte av en alarm som
de kan trykke ut dersom de blir akutt
syk eller faller.
Det er ikke påkrevd at alarmkontaktpersonen skal være tilgjengelig alle
dager, hele døgnet.
beSØKSTJeneSTe
Jo eldre man blir, jo mindre nettverk
får man som regel rundt seg. Noen
dør, og mange av familie og venner har
flyttet ut av kommunen. Dette medfører at vi har flere syke og gamle som
blir isolert i eget hjem, og ensomhetsfølelsen kan bli stor.
Vi ber om at dersom noen kan tenke
seg å være besøksvenn, så er det
mange i kommunen som hadde satt
stor pris på det. Besøkstjeneste er
ingen fast ordning som medfører at
du binder deg til å være tilstede hver
uke. Besøkene kan avtales uke for uke,
eller det kan være om så bare å ta en
telefon for å ta en prat. Ta kontakt
med Lars Arild Johansen i frivillighets
sentralen.
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Det er til stor glede for den som
trenger det, og kanskje kan nye
vennskapsbånd bindes??
STabSbeSØK fRa VinJe

Den 25. april hadde vi stabsbesøk fra
Vinje kirkekontor. Det var 10 personer
som kom på besøk til oss. Heidi, Tor
Arne og Heidi Maria tok med seg 5 av
gjestene på trosopplærings konferanse
og Dagfinn, Per Arnt og Tanja tok
med seg resten av gjestene på omvisning i kirker og på kirkegårder. Det ble
en trivelig dag med utveksling av
erfaring fra begge staber.
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VANSKELIGE TING I LIVET…
Teodor og Julie
I Ulvsvåg barnehage måter jeg en liten
Michael Jackson som heter Teodor,
og Julie på rulleskøyter. De er begge
snart 6 år, og skal begynne på skolen
til høsten. Vi skulle snakke litt om hva
som er vanskelig i livet.
- Knyte sko, det er ganske vanskelig,
var de enige om.
- Vi gikk til Falkreiret, og det var ikke
vanskelig i det hele tatt.
Så får jeg et raskt referat av en film
som han har sett, litt fritt etter, før vi
igjen er tilbake på vanskelige ting.
- Men når jeg var i Narvik og skulle
kjøpe leka var det vanskelig og
bestemme seg, der var så masse. De
hadde 3 tresverd der.
-Jeg skal kjøre bil når jeg blir stor. Jeg
tror ikke det er vanskelig. Jeg har kjørt
bil alene helt fra Bodø en gang.
- Og jeg har kjørt moped sammen med
pappa, det er heller ikke vanskelig.
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- Det er ikke vanskelig å ha søsken.
Bare litt, men ikke veldig.
- Dette var kjedelig altså
- Jeg har ikke lyst til å bli tyv når jeg
blir stor.
- Nei, vi skal bli politi, og i hvert
fall ikke sånn tyv som Tassen i Pelle
politibil.
Så får jeg ett nytt referat fra flere
filmer de har sett, og jeg spør: Tror
dere det ville vært vanskelig å være
uten tv?
De vrir seg litt på stolen og drar på det
før det kommer et:
- «nææi..»
- Da kunne jeg sveiva rundt i hele
huset med en hale på slep.
- Ja og jeg skulle bygd ei skute og seilt
ut i verden
- Nei dette var kjedelig altså!
Julie vrir seg på stolen og slår fast at
det er i hvert fall vanskelig å sitte
stille!
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012

- Ja, sier Teodor men ellers er det ikke
noe som er særlig vanskelig.
- Jo, det var vanskelig å snakke om
dette, vanskelig å finne noe vanskelig
å snakke om. Så ramlet Julie ned fra
stolen, Teodor hoppet etter og de gikk
ut for å leke igjen.
Halle Øgsnes
Etter at Julie og Teodor har vist meg
litt rundt i barnehagen drar jeg til
Halle Øgsnes. En aktiv og engasjert
mann på Ulvsvåg.
Vi skal også snakke litt om hva som er
vanskelig i livet.
PC! De er skjønt enige om det, både
Halle og kona Irene, PC er vanskelig.
Hva som er vanskelig endrer seg gjennom livet. Det er forskjellige ting etter
som hvor man befinner seg. Ting man
føler at man ikke egentlig mestrer kan
være vanskelige, de er en utfordring.
Men tar man tiden til hjelp, så løser jo
det meste seg etter hvert, Og det er jo
bra. Livet er jo en lang skole, fra vogge
til grav er det en læringsprosess. Men
med årene så lærer man ikke like lett
som før. – og det man ikke har lyst
til å lære er ekstra vanskelig. Nå for
tiden så kommer det så mye nytt at
man klarer ikke å henge med, og det
endrer seg så fort. Jeg har problemer
med å bruke bankkort, ikke fordi det
er vanskelig, men fordi jeg foretrekker
kontanter. Det er jo litt inngrodd, det
der, som man er vant til, men jeg tror
man har mer oversikt over hva man
har når man har pengene i pengboka.
Men jeg bruker jo kortet, man må jo
det.
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012

I den litt større sammenhengen så har
vi det bedre enn noen gang. Det har
gått utrolig godt for Norge, Vi er ett
av de heldigeste landene på grunn av
jordens gull, oljen. Vi har et bekymringsløst liv her. Selv om politikerne
er dårlige til økonomisk å prioritere
samfunnsoppgaver. De ser ut til å ville
sulte ut de små kommunene med å
stramme inn på samferdsel, skoler,
helse og de andre offentlige tjenestene.
Det spares unødvendig. Det er ikke
rett at et land med tusenvis av
milliarder på bok ikke kan ta seg
skikkelig av sitt eget indre.
Så er helsa viktig, det er ikke mye som
er vanskelig så lenge helsa er god og
man kan gjøre det man har lyst til og
være aktiv, nei da er ikke livet mye
vanskelig.

9

Konfirmasjon

i Hamarøy og Sagfjord

Utgangsprosesjon ved prest Øystein Kjølberg.
Foto: Bjørn Erik Olsen

Foto: Tor Arne Grønbech

Konﬁrmanter i Hamarøy
Øverst fra venstre: Mathias Olai Kristiansen, Ole Robin Nilsen, Gustav Halmøy, Kristian Bjerklund
Olsen, Torgeir Hagevik Brunvær, Knut Eino Viljakainen, Arne Kristian Strand, Karina Alice
Thorbergsen ,Lina Kristine Sivertsen, Nadine Kira Hilgeland. Nedre rekke fra venstre: Bjørn Olav
Olsen Hildal, Jon Inge Hansen, Jonas Andre Johansen, Anders Stensland Olsen, Line Høivaag,
Solveig Grunnvoll, Julie Mareliussen Aspaas, Sara-Kaisa Mikkelsen, Amalie Hennie Rødli-Sandstad
og kateket Heidi Strand Mathisen.



Inngangsprosesjon. Målfrid Elsbakk leder an.
Foto: Bjørn Erik Olsen

Friske fraspark under prekenen.
Foto: Bjørn Erik Olsen

Foto: Tor Arne Grønbech

Konﬁrmanter fra Sagfjord
Fra venstre: Aminda Bertine Rian Mathisen,
Monica Westermann Evjen
og Caroline Emilie Pettersen

Erik Sæter og Ida Aasebøstøl
Foto: Bjørn Erik Olsen

Gudstjenester sommeren 2012
Søndag 24. juni kl 11.00
Gudstjeneste med 150 års jubileum for
misjonsforeningen, i Hamarøy kirke.
Prest Håvard Losvik og misjonsprest
Malvin Tomren.
Skutvik blandakor deltar. Kirkekaffe
med gode kaker, historiske tilbakeblikk, Sonja og Klaus-Christian
Küspert forteller fra sitt arbeid på
Madagaskar.

Søndag 29. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Hamarøy kirke.
Jubileum for 50 års konfirmantene.
Prest Håvard Losvik. Kirkekaffe.

Søndag 8. juli kl.11.00.
Gudstjeneste i Sagfjord kirke, med
dåp. Prest Håvard Losvik

Søndag 19. august. kl.11.00
Gudstjeneste i Tømmernes kirke.
Kirkekaffe.

Søndag 8. juli kl.19.00
Sommergudstjeneste i Den Hellige
Dorotheas Kapell på Tranøy. Prest
Håvard Losvik

Søndag 26. august kl.11.00.
Gudstjeneste på Søskenheimen
på Skutvik. Kaffe etterpå.

Søndag 15. juli kl.11.00
Gudstjeneste i Hamarøy kirke.
Prest Håvard Losvik

Søndag 5. august kl. 11.00
Utegudstjeneste med dåp i
«Den gamle prestegårdshagen» ved
Hamsunsentret.
Prest Silje Kristin Meisal

Søndag 9. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Sagfjord Kirke.
Konfirmant presentasjon. Kirkekaffe.

Dåp avtales med kirkekontoret. Med forbehold om endringer.
Se også annonsering i lokalavisa på fredager.
Velkommen!
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Hamarøy Preste- og menighetskontor
er åpent for henvendelser:
tirsdag til torsdag kl. 09.00- 14.00.
Telefon 75771800–Telefax 75771801
Sokneprest Silje Kristin Meisal
i permisjon ut 2012
presten@hamaroy-kirkekontor.no
Kirkeverge Tanja Knutsen
tanja.knutsen@hamaroykirkekontor.no
Kontorfullmektig
Heidi Maria Sørensen
heidi.maria@hamaroy-kirkekontor.no
Kirketjener/graver
Hamarøy og Sagfjord
Per Arnt Pettersen
Organist Tor Arne Grønbech
tor.arne.gronbech@hamaroykirkekontor.no

Da vår kirkegårdsarbeider er gått av
med pensjon har staben i kirka tatt
det mest prekære arbeidet på kirkegården.
Hvor mange kontorarbeidere må til
for å erstatte en kirkegårdsarbeider?
Du ser riktig: 3 stk.

Kateket/prosjektleder Heidi Strand
Mathisen
heidi.mathisen@hamaroykirkekontor.no
Etter normal arbeidstid treffes
vakthavende prest på tlf. 91 65 58 76.
Hamarøy menighets hjemmeside på
internett: www.hamaroy.kirken.no
Facebookgruppe: Hva skjer i kirkene
på Hamarøy?
Hamarøy menighetsblad
Redaktør Tanja Knutsen

Løsning på kirkequiz:
1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A,
8C, 9B, 10B

Forsidebilde: Kjell Fredriksen
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012
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Dorotheas Fryd
8297 Tranøy, Tlf: 75 77 22 00/911 68 102
e-post: post@tranoyopplevelser.no
Steinovnbakeri, bakerikafe, selskapslokale,
bryllupsarr, minnesamvær, catering og overnatting
(fra 2013) Vi byr på hjemmelaget mat i hyggelige lokaler
og omgivelser.
Åpent hver dag
fra 2. lørdag i juni til siste søndag i august.

8276 Ulvsvåg
Telefon: 75 77 10 00
Telefaks: 75 77 10 01

- En drivkraft i regionen!
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Åpen lørdagskafe og andre arrangement
annonseres fortløpende både i avis
og på Dorotheas Fryds facebook side.
Utenom sesong tar vi i mot grupper (min15 pers.)
For nærmere info ring eller send e-post.
Ta også turen opp i vårt vakre kapell
Den Hellige Dorotheas Kapell, bygget i 2006 og vigslet
av biskopen i Sør-Hålogaland samme år.
Der står døren alltid åpen, og innbyr til ro
og ettertanke i en travel hverdag.

Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012

annonser-rubrikker
bursdagsbilder
leseerbrev-lag/forening
E-post: lokalavisa@nord-salten.no

MA

Dagligvarer

G

Vi takker våre annonsører
for støtten !

OKEN ULVSV
R
Å
TK
åpningstid:
09.00 - 18.00 (16.00)
Tlf. 75771552

Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012
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Ånden ser vi ikke..!

Pinse er en høytid som går mange hus forbi. Det er kanskje ikke så rart? Pinsen
handler om Den hellige Ånd og blir lett svevende og utydelig. Når vi i kirken
snakker om Ånden, er det ikke en mystisk ukjent makt vi snakker om. I kirken
er det Guds Ånd, Den Hellige Ånd. I Bibelen møter vi denne ånden allerede på
første side, i skapelsens første øyeblikk: « I begynnelsen skapte Gud himmelen
og jorden. Jorden var øde og tom, og Guds ånd svevde over vannet». Guds ånd
er en positiv skapende kraft. I det nye testamentet hører vi om Den Hellige Ånd
flere ganger.
Når Johannes døper Jesus i elven Jordan kommer Guds Ånd ned over han som
en due.

Guds stemme lyder: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede».
Guds Ånd viser oss hvem Jesus er.

På pinsedagen skjer den store sensasjonen: Den Hellige Ånd kommer over apostlene. Ånden kom over dem som en storm, en susing og kom til syne som tunger
av ild. Ånden fyller Jesu disipler med mot, kraft, innsikt og evner til å tale alle
verdens språk. Der og da skapes Kirken, disiplene forteller, folk hører, Ånden
virker og disiplene begynner å døpe. Fortsatt døper vi, Ånden gis i dåpen, ordet
lyder, folket lytter og Ånden virker. Pinsens tid er her!
HSM
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Kirkekaffetradisjon
I Hamarøy har vi kirkekaffe ca 30
ganger i løpet av året. 12 av
disse holdes i Sagfjord og
Tømmernes kirke, 1 er på Søskenheimen på Skutvik. Noen ganger har vi
det vi kaller enkel kirkekaffe, da koker
presten eller klokkeren ett par kanner kaffe, og kjøper inn et par pakker
kjeks. Da samles de som har lyst til
en kopp kaffe og en prat rundt bordet
etter gudstjenesten. Ved større gudstjenester og familiegudstjenester så er vi helt avhengig av
frivillige medhjelpere. Vi har ingen
fast komite, eller komiteliste. Vi
ringer rundt, ofte til foreldrene som
har konfirmanter gjeldende år, også
til foreldrene til de barna som deltar
i gudstjenestene ved bokutdelinger,
høsttakkefest og andre familiearrangementer. Vi har også fått mye
hjelp av konfirmantene selv, men de
må gjerne ha en erfaren «komite-arbeider» sammen med seg. De møter opp
20-30 min før gudstjenesten og gjør
klart. Noen baker kaker, andre er og
serverer og rydder. Ved de ekstra store
kirkekaffene som 50 årskonfirmantsamlingene, så har vi av og til bestilt
kaker fra lokale bedrifter, og så sørger
menighetsrådet for kaffen. På skjærtorsdag har vi brukt å servere suppe på
kvelden, og samlet oss om et
nattverdsmåltid.
Hamarøy menighetsblad nr. 1 – 2012

Tanken bak kirkekaffen er at vi skal
oppleve et fellesskap, hygge oss, treffe
mennesker vi kanskje ikke treffer til
daglig og at ingen skal være nødt til å
gå alene hjem, rett etter gudstjenesten.
Vi ønsker å bygge bro mellom generasjoner og formidle tilhørighet. Noen
føler at terskelen er stor for å delta på
kirkekaffe, særlig hvis det er mange
der. Andre føler at det er enklere når
det er mange, men at det blir for tett
når man er få. Uansett er alle
velkommen til kirkekaffe!
Når den dagen kommer at vi ringer
deg og spør, om du kan tenke deg å
bake en kake eller komme og koke
kaffe litt før gudstjenesten, eller hjelpe
til å rydde opp etterpå så er det helt
greit at du sier nei, hvis det ikke passer
for deg. Og er det slik at du gjerne
kunne tenke deg og hjelpe til, men vi
ikke har ringt deg, så må du veldig
gjerne ringe oss. Det er en hyggelig
oppgave, som regel hjelper alle litt til,
og det er mulig og fordele oppgaver på
mange måter.
Vi får færre og færre steder hvor vi
treffes ansikt til ansikt,
vi håper Kirkekaffen kan være
et slikt treffsted.
Velkommen til kirkekaffe!!
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Revidert
gravferdslov
Foto: Alf Bergin

Gravferdsloven er revidert av hensyn
til livssynsminoritetene. Loven, som
trådde i kraft 1. januar i år, får mindre
konsekvenser for medlemmer av Den
norske kirke.
Gravlegging skal skje i respekt for
den enkeltes livssyn og religion, og
den avdøde har krav på å bli gravlagt
i en spesielt tilrettelagt grav. Selv om
begrepet «kirkegård» som generell
uttrykksform nå er erstattet med
«gravplass», har det ingen betydning
for kirkegårdens navn. For eksempel
vil Bodin kirkegård i Bodø fortsatt
hete Bodin kirkegård. Kolbotn gravlund utenfor Oslo vil fortsatt hete
Kolbotn gravlund. Og skulle Østerås
kirke i Bærum få gravplass, er det ikke
noe i veien for at den kan få navnet
Østerås kirkegård.
Tidligere var vigsling av en kirkegård
relatert til Den norske kirke. Dette
18

er nå tonet ned, men det er ikke noe
som hindrer at Den norske kirke, eller
et annet trossamfunn, kan vigsle en
kirkegård. Det understrekes at de ulike
trossamfunns høytidelighter hverken
skal forhåne eller vise ringeakt for
andre trossamfunn som gravlegger sine
døde på stedet.
Lenger frist
I over 300 år har vi hatt en bestemmelse som sa at den døde skal gravlegges innen åtte dager etter dødsfallet.
Dette er endret. Nå skal gravlegging
skje senest ti virkedager etter dødsfallet.
Søndager, og andre røde dager på
kalenderen, regnes ikke med som
virkedag. Det kan altså ta mer enn ti
dager før gravleggingen finner sted.
askespredning
Tidligere var det en forutsetning at en
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2012

Foto: Alf Bergin
Askespredning

gravferd med kirkelig medvirkning,
skulle avsluttes med kistebegravelse
eller kremasjon. Det for å forvisse seg
om at gravferden ikke ble avsluttet
med spredning av asken, noe som
strider mot kirkens tenkning omkring
gravferd. Denne bestemmelsen er
opphevet. Det er nå opp til hvert
enkelt trossamfunn selv å sette
eventuelle begrensinger for gravferden.
Krigsgraver
Gravene til utenlandske soldater og
krigsfanger, var allerede fredet uten
tidsbegrensing gjennom internasjonale
avtaler. Dette slås nå også fast i den
nye gravferdsloven.

Departementet er også i gang med
å revidere forskriftene til lovverket.
Disse skal etter planen tre i kraft fra
1. juli 2012.
Departementet er også i gang med
å revidere forskriftene til lovverket.
Disse skal etter planen tre i kraft fra
1. juli 2012.
Den norske kirke vil ta stilling til sitt
syn på askespredning på et møte i
2012.
Gravferdsloven har vært gjennom en
revisjon. Den nyreviderte loven tok til
å gjelde fra nyttår.
Kjetil S. Grønnestad

Hele gravferdsloven finn du på nettet.
Her er adressen: http://www.lovdata.
no/all/nl-19960607-032.html
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GRUNNLOVSENDRING
21.MAI

Stortinget endret mandag 21.mai
grunnloven slik at det ikke lenger er en
statskirke her i landet. Dette er noen
av endringene:
Kirken skal heretter utnevne proster
og biskoper. Til nå har regjeringen hatt
siste ord.
Det blir slutt på eget kirkelig statsråd.
Flertallet av statsråder behøver ikke
være medlemmer av Den norske kirke,
heller ikke statsråden med ansvar
for kirken. Kongen må imidlertid
fortsatt bekjenne seg til den
evangelisk-lutherske tro.
Grunnloven endres fra å slå fast at den
evangelisk-lutherske religion er statens
religion, til å si at Den norske kirke
skal være Norges Folkekirke.
20

Grunnloven endres også til å slå fast at
dens verdigrunnlag hviler både på en
kristen og humanistisk arv.
Den norske kirke skal fortsatt
finansieres over statsbudsjettet. Øvrige
trossamfunn får støtte av staten målt
ut fra denne støtten.
Kirken selv støtter endringene, som er
et resultat av kirkeforliket, en avtale
som ble inngått mellom alle partier på
Stortinget i 2008.
I første omgang vil vi merke lite til
endringene, men Grunnlovsendringene
gir startskuddet til en diskusjon om
kirkeordningen. Dette vil medføre
endringer som medlemmene i Den
Norske Kirke kommer til å merke.
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KIRKE-QUIZ:
1. Hvem har skrevet Hamarøyas egen
konfirmasjonssang, «Tør du å være
menneske?»?

6. Hvilket evangelium begynner med
setningen: «I begynnelsen var Ordet»?

a) Tore Hestbråten og Berit Valberg
b) Arne Egerdal og Roald Finvik
c) Carl Torp og Arne Egerdal

a) Evangeliet etter Matteus
b) Evangeliet etter Lukas
c) Evangeliet etter Johannes

2. Hva var Babel?

7. Hvilken kjent komikergruppe lagde
i 1979 en film som gikk for seg på
Jesu tid?

a) En konge
b) Et folkeslag
c) En by
3. Hva heter hagen der Jesus lå og ba
før han ble arrestert?
a) Eden
b) Getsemane
c) Genesaret

a) Monty Python
b) Trond Kirkvaag, Knut Lystad &
Lars Mjøen
c) The Goons
8. Hva betyr ordet Golgata?

4. Hva slags yrke hadde disippelen
Matteus?

a) Himmelvei
b) Fredsplassen
c) Hodeskalle
9. Hva het han som døpte Jesus?

a) Fisker
b) Bonde
c) Skatteinnkrever

a) Thomas
b) Johannes
c) Andreas

5. Hvor i Bibelen finner vi Paulus’
brev?

10. Hva betyr konfirmere?

a) Det gamle testamente
b) Det nye testamente
c) Står ikke i Bibelen

a) Gjenskapt
b) Bekrefte
c) Overgangsritual

Løsningen finnes på en annen side i bladet!
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Slekters gang
DØPTe

DØDe

Hamarøy

Hamarøy

11.3.2012
Nadine Kira Hilgeland
Rødli, Skutvik

10.4.2012
Norma Ingeborg Lilly Josefa Fossum
Skutvik
F. 3.1.1926

25.3.2012
Haakon Rødsten-Steffensen.
Sommersel
August Dypvik Krogh
Bodø

12.4.2012
Ingolf Pareli Karlsen
Skutvik
F. 6.4.1920

8.4.2012
Josefine Konstanse Bredesen Wasseng
Bærum

12.4.2012
Ivar Johan Winther
Sørkil
F. 25.7.1920

David André Hanssen
Vassbotn

Sagfjord

29.4.2012
Else Vårunn Danielsen Lindbach.
Oppeid

27.3.2012
Roar Johannes Nilsen
Fikkestad
F. 24.2.1923

Sagfjord
22.4.2012
Aminda Bertine Rian Mathisen
Tømmernes
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Dåp i Hamarøy kirke



Dåp 8.4.12 Hamarøy
Døpt: Joseﬁne Konstanse Bredesen Wasseng
Far: Jonny Bredesen
Mor: Anita Wasseng
Fadder: Line Hildegun Gjervik Eilertsen
Rolf og Inger Wasseng Gerhardsen
Pål Harald Svendsen
Ann Grethe Zinke

Dåp 8.4.12 Hamarøy
Døpt: David André Hanssen
Far: Kjell Roger Granbakk
Mor: Linda Merete Hanssen
Fadder: Stine Elisabeth Maurseth Dahl
Merete Lokøy
Prest: Håvard Losvik

Dåp 29.4.12 Hamarøy
Døpt: Else Vårunn Danielsen Lindbach
Foreldre: Vera og Ingunn Danielsen Lindbach
Fadder: Eivor Finsrud
Jarle Langseth Pedersen
Morten Skallerud
Silke Tetzlaff, Sunniva Tøsse
Prest: Håvard Losvik



Returadresse:
Hamarøy Kirkekontor
8294 Hamarøy

fotsporene

En natt hadde en mann en drøm.
Han drømte at han spaserte langs
stranden sammen med Herren !
Over himmelen kom bilder fra livet
hans til syne. det ene var hans egne,
og det andre var Herrens
Da det siste bildet fòr forbi over
himmelen,
så han tilbake på fotsporene i
sanden.
Han la merke til at mange ganger i
livets løp var det bare et par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de
gangene da livet hans hadde vært
vanskeligst og mest smertefullt.
Dette forsto han ikke, så han spurte
Herren:

B

Herre, du sa engang at da jeg
bestemte meg for å følge deg, ville
du alltid gå med meg og aldri forlate
meg.
Men nå ser jeg at da min nød var
størst og livet var vanskeligst å leve,
da er det bare ett par fotspor.
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot
meg da jeg trengte deg mest?
Da svarte Herren: “Mitt kjære og
dyrebare barn!
Jeg elsker deg og ville aldri forlate
deg.
De gangene i livet ditt da prøvelsene
og lidelsene dine var størst - og du
bare kan se ett spor i sanden, det
var de gangene jeg bar deg i armene
mine”!

